
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 

2018 թվականի նոյեմբերի 29-ի  որոշմամբ  

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ 
ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԿԱՄՔՀԿ-ՄԱԱՊՁԲ-01/12/2018 -1» 

Պատվիրատուն` «ԿԱՄՔ» Լոռվա երիտասարդական ծրագրերի կենտրոն» ՀԿ, որը  գտնվում է ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. 

Ստեփանավան, Եկեղեցի 24   հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԿԱՄՔՀԿ-ՄԱԱՊՁԲ-01/12/2018-1» ծածկագրով հայտարարված 

մեկ անձից գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ 

Գնահատող հանձնաժողովի 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ին  հաստատվել են ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից 

ներկայացված գնային առաջարկների` համապատասխան  պահանջներին համապատասխանության գնահատման 

արդյունքները։  

Գնման առարկա են հանդիսանում`  

 

Չափաբաժին 1` Թղթապանակ (25 հատ) 
 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության համառոտ 

նկարագրություն 

1 «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

 

1  
«Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ 

X 
8750 (ութ  հազար յոթ հարյուր 

հիսուն)  ՀՀ դրամ 

 

Չափաբաժին 2` Նոթատետր  (25 հատ) 

 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության համառոտ 

նկարագրություն 

1 «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

 

1  
«Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ 

X 
11250 (տասնմեկ հազար երկու 

հարյուր հիսուն)  ՀՀ դրամ 

 

Չափաբաժին 3` Գրիչ(25 հատ) 
 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության համառոտ 

նկարագրություն 

1 «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

 

1  «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X 2000 (երկու հազար)  ՀՀ դրամ 

 

 

Չափաբաժին 4` Տեղեկատվական կրիչ(25 հատ) 
 



Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության համառոտ 

նկարագրություն 

1 «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

 

1  
«Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ 

X 
95000 (իննսունhինգ հազար)  ՀՀ 

դրամ 

 

Չափաբաժին 5` Անվանաքարտ (բեյջ) (29  հատ) 
 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության համառոտ 

նկարագրություն 

1 «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

 

1  
«Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ 

X 
2900 (երկու հազար ինը 

հարյուր)  ՀՀ դրամ 

 

Չափաբաժին 6` Նշագրիչ (25 հատ) 
 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության համառոտ 

նկարագրություն 

1 «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

 

1  «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X 5000 (հինգ  հազար)  ՀՀ դրամ 

 

Չափաբաժին 7` Թուղթ A4  (2  հատ) 
 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության համառոտ 

նկարագրություն 

1 «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

 

1  «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X 4000 (չորս հազար)  ՀՀ դրամ 

  

Չափաբաժին 8` Ֆլիպչարտ (2  հատ) 
 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության համառոտ 

նկարագրություն 

1 «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X   

 



Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

 

1  «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X 4000 ( չորս հազար)  ՀՀ դրամ 

 

Չափաբաժին 9` Նշումների թուղթ (5 հատ) 
 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության համառոտ 

նկարագրություն 

1 «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

 

1  
«Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ 

X 
1750 (հազար յոթ հարյուր 

հիսուն)  ՀՀ դրամ 

 

Չափաբաժին 10` Թղթից սկոչ/հաստ (2  հատ) 
 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության համառոտ 

նկարագրություն 

1 «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

 

1  «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X 1000 ( մեկ հազար )  ՀՀ դրամ 

 

Չափաբաժին 11` Թղթից սկոչ/բարակ (2 հատ) 
 

Հ/Հ 
Մասնակցի անվանումը  

 

Հրավերի պահանջներին 

համապատասխանող 

հայտեր  

/համապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Հրավերի պահանջներին 

չհամապատասխանող 

հայտեր 

/չհամապատասխանելու 

դեպքում նշել “X”/ 

Անհամապատասխանության համառոտ 

նկարագրություն 

1 «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X   

 

Մասնակիցների 

զբաղեցրած տեղերը 
Մասնակցի անվանումը  

Ընտրված մասնակից /ընտրված 

մասնակցի համար նշել “X”/ 

Մասնակցի առաջարկած գին 

 

1  «Կարեն Դավթյան»  Ա/Ձ X 400 (չորս հարյուր)  ՀՀ դրամ 

 

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ միակ մասնակից ։  

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

գնումների համակարգող՝  Նազիկ Ավագյանին։ 

Հեռախոս՝  093 40 50 82:  

Պատվիրատու`  __«ԿԱՄՔ» Լոռվա երիտասարդական ծրագրերի կենտրոն» ՀԿ 
 

 


